
Verwijzen naar Halt voor middelengebruik

 
Strafbaarheid softdrugs
In de Opiumwet wordt gewerkt met twee lijsten
drugs. In de Nederlandse wetgeving is softdrugs
opgenomen in Lijst II van de Opiumwet. Veelal
wordt met softdrugs gedoeld op marihuana (of
wiet) en hasj, ofwel de bestanddelen van een joint.
Om overlast van drugsgebruik te voorkomen
hebben gemeenten zelf de bevoegdheid, om in
algemene plaatselijke verordeningen (APV) het
gebruik van drugs te reguleren. Zo kan in een APV
worden opgenomen dat drugsgebruik in het
openbaar in bepaalde aangewezen gebieden
strafbaar is. 

Strafbaarheid lachgas
Lachgas valt niet onder de Opiumwet. Overlast van
lachgasgebruik kan via de APV worden gereguleerd.
Afhankelijk van de formulering van de gemeente in
de plaatselijke APV, kan het gebruik dan wel de
voorbereidingshandelingen (of beide) strafbaar
worden gesteld. Net als in het geval van softdrugs
kan hierbij ook in de APV worden opgenomen dat
lachgasgebruik in het openbaar in daarvoor
aangewezen gebieden strafbaar is.  

De Halt-interventie 
In de Halt-interventie wordt aandacht besteed aan
reflectie, sociale vaardigheden, ouderbetrokkenheid,
excuus, herstel en de toekomst. Het doel hiervan is om
de recidivekans te verminderen. De leeropdracht
omgaan met verdovende middelen kan worden ingezet.
Daarnaast is doorverwijzing naar de lokale
verslavingszorg een mogelijkheid.

Juridisch kader
Als het gaat om lachgasgebruik, moet altijd verwezen
worden op grond van de APV. Immers, lachgasgebruik
is vooralsnog niet in de Opiumwet opgenomen. Voor
softdrugs tot 30 gram (overtreding) kan de politie
zowel op basis van de APV als op basis van de
Opiumwet (met toestemming van de officier van
justitie) verwijzen.

1. APV
Als het gebruik van softdrugs dan wel lachgasgebruik in
een APV is opgenomen kan de politie hiervoor
zelfstandig naar Halt verwijzen via een mutatie.
Wanneer softdrugsgebruik opgenomen staat in de
APV is dit de makkelijkste grondslag voor de politie
om te verwijzen naar Halt. Indien BOA's ook willen
verwijzen voor softdrugs moet dit in de lokale driehoek
worden afgesproken (op projectbasis met akkoord van
het OM). 

2. Opiumwet 
Verwijzen voor softdrugs (onder de 30 gram) naar Halt
Halt kan ook op grond van de Opiumwet. In dit geval
moet lokaal toestemming zijn van het OM. Dit is nodig
omdat dit feit uit de Opiumwet niet is genoemd in art. 1
van het 'Besluit aanwijzing Halt-feiten' en daarmee geen
Halt-mandaatzaak is. De discretionaire bevoegdheid art.
2 van het 'Besluit aanwijzing Halt-feiten' is dus altijd
nodig. 

Gaat het om meer dan 30 gram softdrugs (misdrijf) dan
moet de zaak op ZSM aangemeld en besproken worden.
De officier van justitie neemt de uiteindelijke
afdoeningsbeslissing. Bij een Halt-verwijzing zullen deze
zaken afgedaan worden op basis van art. 2 van het Besluit
aanwijzing Halt-feiten (discretionaire bevoegdheid) en op
grond van de Opiumwet. Zie ook 'Richtlijn en kader voor
strafvordering jeugd en adolescenten incl. strafmaten
Halt'. 

Signaleren en doorverwijzen 
Vanuit de verschillende Halt-werkzaamheden wordt
ingezet op vroegtijdige signalering (achtergrond
problematiek). Waar nodig deelt Halt signalen en
verwijst jongeren door naar passende hulpverlening,
zoals de lokale verslavingszorgorganisatie. 

Meer informatie 
Neem contact op via 088-115 35 00 of info@halt.nl. 
U kunt ook contact opnemen met de betreffende
relatiemanager van uw gebied (klik hier) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007217/2010-10-01
https://www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels/richtlijnen-voor-strafvordering-resultaten/richtlijn-en-kader-voor-strafvordering-jeugd
https://www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels/richtlijnen-voor-strafvordering-resultaten/richtlijn-en-kader-voor-strafvordering-jeugd
https://www.halt.nl/over-halt/organisatie/

